
 
 
 
 

 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต ๒ 

----------------------------------------------------- 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต ๒  
มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยอาศัยอ านาจตามค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๑๑๒๗/๑๔๗๐ ส่ังณวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการ
มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวแนะน าหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด่วนท่ีสุดท่ี ศธ 
๐๔๐๐๙/ว๕๙๖๕ ลงวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลรายละเอียดดังนี้ 

ช่ือต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
ต าแหน่งว่าง จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง วุฒิ ปวช.  ๙,๐๐๐  บาทต่อเดือน 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
      ๑.  มคีุณวุฒิปวช. ตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ ปวช.สาขาวิชาชีพอ่ืน หรือวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีสูงกว่า 
      ๒.  เปน็ผู้มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี  
                     ตามท่ีระบุไว้ในประกาศฉบับนี ้

     ๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ีการปฏิบัติงานของเจา้หน้าท่ีธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  งานธุรการ  สารบรรณ จดัเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ  รวมท้ังระบบ 
E-office   การท าลายเอกสาร 
  ๓.๒  งานพสัด ุจดัลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจดัเก็บ รักษาดแูลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ๓.๓   งานการเงิน ลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดแูลความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

                         ๓.๔  งานข้อมลูสารสนเทศ  จดัระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การส ารวจและบันทึกข้อมูล  
                    การจดัท ารายงานข้อมูล จดัส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

  ๓.๕  งานการประสานงาน  การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืนๆชุมชนและท้องถิน่การ
ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือตดิตอ่ราชการ 

                         ๓.๖  งานอ่ืนๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
     ๔. การรับสมัคร 

                       ผู้ประสงค์จะสมคัรใหข้อใบสมคัรและย่ืนใบสมคัรด้วยตนเอง  ณ  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง       
                   ระหว่างวันท่ี  ๑๘- -๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  (ในเวลาราชการ) 

     ๕. เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี ้
            ๕.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกนิ ๖ เดือน    
                                                                                               จ านวน  ๓  รูป 
            ๕.๒  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรอืส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   
         ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มคีุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาท่ีระบุไว้ใน 
                                                                             จ านวน  ๑  ฉบับ 



               -๒-  
           ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

                     ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน             จ านวน  ๑  ฉบับ                                                               
                     ๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม  
                            กฎ  ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙                  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๕.๖ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล   จ านวน  ๑  ฉบับ 
                     ๕.๗ หลักฐานอื่นๆเช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือ (ฉบับจริงพร้อมส าเนา)  

                 ท้ังนี้ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
    ๖ .เงื่อนไขการรับสมัคร 

   ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า    
เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ัง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน   
                  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่า การ
รับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น   

    ๗.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง จะประกาศรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ท่ีโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
              ๘.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   

       ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบ และ สัมภาษณ์   ในวันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  
๒๕๖๑  ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ท่ีโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 

 
ข้อมูลการติดต่อ 
         โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง  หมายเลขโทรศัพท์   086-105-4925 หรือ 095-3071925 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน    
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๑  ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
  
 
 
 
                                                                            

          (นายเสนอ    ปิ่นเจริญ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ตาก เขต 2 

-------------------------------------------------- 
 
วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ด าเนินการคัดเลือก 
ภายในวันท่ี  ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี  ๑๘-๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.) 
     ณ โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง 
ภายในวันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๑  สอบคักเลือกและสัมภาษณ์ 
วันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันท่ี  ๒  มกราคม  ๒๕๖๒  ท าสัญญาจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


